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Özet

Dünyamızın giderek artan enerji ihtiyacını çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak
sağlayabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından birinin güneş enerjisi veya hidrojen enerjisi
sistemi olduğu bugün bütün bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Bilindiği üzere hidrojenin yakıt
olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı
olmaktadır. Ancak hidrojen eldesinin yenilenebilir enerji kaynaklan kullanılarak yapılması
önemlidir. Bu çalışmada, güneş enerjisinin termal dönüşümünün uygulaması olan seçici yüzey
güneş kollektörleri ile elektriksel dönüşümü sağlayan ince film güneş pilleri ve hidrojenin yakıt
pilleri kullanımı üzerine dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalar özetlenecek, bu konuda
geliştirilen teknolojiler aktarılacaktır.

Anahtar kelimeler : Güneş enerjisi, termal dönüşüm, elektriksel dönüşüm, hidrojen enerjisi, seçici
yüzeyli güneş kolektörleri, güneş pilleri, yakıt pilleri
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Solar and Hydrogen

Extended Abstract

It has been widely accepted that the only sustainable and environmentally friendly energy is the solar energy
and hydrogen energy, which can meet the incresing energy demand in the future. Solar Energy may be used
either for solar thermal or for solar electricity conversion. Solar thermal collectors represent a wide-spread
type of system for the conversion of solar energy. Radiation, convection and conduction are strongly coupled
energy transport mechanisms in solar collector systems. The economic viability of lower temperature
applications of solar energy may be improved by increasing the quantity of usable energy delivered per unit
area of collector. This can be achieved by the use of selective black coatings which have a high degree of
solar absorption, maintaining high energy input to the solar system while simultaneously suppressing the
emission of thermal infrared radiation. Photovoltaic solar cells and modules are produced for:

(i) large scale power generation, most commonly when modules are incorporated as part of a building
(building integratedphotovoltaics) but also in centralised power stations,
(ii) supplying power to villages and towns in developing countries that are not connected to the supply grid,
e.g. for lighting and water pumping systems,
(Hi) supplying power in remote locations, e.g. for communications or weather monitoring equipment,
(iv) supplying power for satellites and space vehicles,
(v) supplying power for consumer products, e.g. calculators, clocks, toys and night lights.

In hydrogen energy systems, Proton exchange membrane (PEMFC) fuel cells are promising candidates for
applications ranging from portable power sources (battery replacement applications) to power sources for
future electric vehicles because of their safety, elimination of fuel processor system, thus, simple device
fabrication and low cost. Although major steps forward have been achieved in terms of PEMFC design since
the onset of research in this area, further developments allowing wide spread commercialisation of this
technology are more likely to come from improvements in the central PEMFC components. Currently, there
are two major obstacles inhibiting the application of PEMFC namely, the low activity of anode catalysts and
the phenomenon of methanol crossover through the polymer electrolyte membrane from the anode to
cathode side. Efforts have been expended in developing new anode catalysts and, to some extend, methanol
impermeable membranes. This paper reviews the choice of materials and main methods of manufacture of
photovoltaic solar cells, modules, spectrally selective surfaces, and PEMFC components that are
commercially available. The research and development works on solar and hydrogen energy systems
including PEMFC components made in Istanbul Technical University also will be given.

Keywords: Solar energy, hydrogen, solar collectors, solar cells, fuel cells
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Giriş
Günümüzde dünya nüfusundaki artış ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacındaki yükseliş, alternatif
yakıtlara daha fazla önem verilmesine ve buna bağlı olarak daha fazla zaman ve para harcanmasına
neden olmaktadır. Var olan fosil yakıt kaynaklarının ortalama 100 yıllık bir ömrü kaldığı ve enerji
üretimi sırasında da sülfür, azot oksitler gibi bazı zararlı kimyasalları üreterek çevreye verdiği
zararda düşünüldüğünde, verilen önemin artmasının normal olduğu görülmektedir. Bu kapsamda
alternatif enerji kaynaklarından, güneşle termal ısıtma, güneş pilleri ve yakıt pilleri sahip olduğu
pek çok olumlu özellik ile ön plana çıkmaktadır.

Güneş enerjisinin önemi son yıllarda giderek artması beklenmektedir. Çünkü güneş yer yüzünde
tüketilen toplam enerjiden 10 000 kez daha fazla enerjiyi yer yüzüne yollar, çevre dostu bir enerji
kaynağıdır. Endüstride (fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri) ile yerleşim alanlarında (evler,
siteler) termal (sıcak su, radyatör ön ısıtma, havuz ısıtma) ve fotovoltaik uygulamaları
bulunmaktadır. Ayrıca uydu ve uzay istasyonlarında güneşten elektrik elde etmek için kullanılan
güneş pili teknolojilerindeki gelişim, bunların verimlerindeki artış sayesinde daha ekonomik hale
gelmektedirler.

EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640
saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m2-yıl (günlük toplam 3,6
kWh/m2) olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bölge

G. Doğu Anadolu
Akdeniz
Doğu Anadolu
İç Anadolu
Ege
Marmara
Karadeniz

Toplam Güneş Enerjisi
(kWh/m2-yıl)

1460
1390
1365
1314
1304
1168
1120

Güneşlenme Süresi
(Saat/yıl)

2993
2956
2664
2628
2738
2409
1971

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

Ancak, bu değerlerin, Türkiye'nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan
çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ, güneş enerjisi değerlerinin daha
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam
etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski
değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.

Güneş enerjisinin elektriksel dönüşümüne gelince, fotovoltaik pazarı bütün dünyada hızla
artmaktadır (Şekil 1). Bu artan pazar içinde fotovoltaik pil teknolojisinin izlediği değişimde
Şekil 2'de görülmektedir. Çizelge 2'de ise çeşitli güneş pillerinin laboratuar ve modül verimleri
üretildikleri yerlerle beraber verilmiştir.
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Şekil 1. Fotovoltaik pazarının izlediği değişim

Şekil 2. Fotovoltatik pil teknolojisinin izlediği değişim
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Çizelge 2. Ticari olarak satılan pillerin cinsleri, laboratuar şartlarında hücre verimleri ve modül
halindeki verimleri

Hücre türü Laboratuvar şartlarındaki
hücre verimleri (%)

Modül halindeki
verimleri (%)

Tek kristal silisyum

Multi kristal silisyum
Amorf silisyum
HIT
GaAs
InP
GalnP/GaAs/Ge
CdTe
CIGS
Organik güneş pili en

24.7 (UNSW,PERL)

20.3 (FhG-ISE)
10.1 (Kancka)
21 (Sanyo)
25.1 (Kopin)
21.9 (Spire)
32 (Spectrolab)
16.5 (NREL)
19.5 (NREL)

_812(ECN)_

22.7 (UNSW/
Gocherrnann)
15.3(Sandıa/HEM)
10.4
18.4 (Sanyo)

10.7(BPSolarex)
13.4 (Showa shell)
4.7 (TNAP)

Yine fotovoltaik pil teknolojisini, hücre verimi, modül verimi ve maliyet açısından karşılaştıracak
olursak:

&naie-x:a. Sı MuH-<si3l Sı a-Sİ CoTe CİS

FoioyolMik teknoloji

'.in-Sı Ey «S

Şekil 3. Fotovoltaik teknolojinin malzeme maliyeti ve \ erimi açısından karşılaştırılması

Fotovollaik uygulamalarda, ticari olarak kullanılan silikon teknolojisidir. Son yıllarda ince film
CdS/CdTe ve CuInSe2 güneş pillerinin kullanımı giderek artmaktadır. İnce filmlerin
clcktrokirnyasal olarak kaplanması düşük maliyet masraflarıyla yüksek film kalitesini beraberinde
getirmektedir.
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İTÜ de yapılan güneş enerjisi ile ilgili çalışmaları seçici yüzey güneş kolektörlerinin geliştirilmesi,
elektrokimyasal kaplama yöntemiyle ince film eldesiyle de fotovoltaik dönüşüm, güneş pillerinin
sistem üzerinde uygulaması (AC-DC dönüşümcüleri) ve proje halinde olan güneşle soğutma yer
almaktadır.

Hidrojen enerjisi konusunda yapılan çalışmaları ise hidrojen eldesi, hidrojen depolama ve taşıma,
yakıt hücreleri, sistem-integrasyon ve sosyo-ekonomik boyut olmak üzere 5 kısımda incelemek
mümkündür. Bu konularda dünyada ve ülkemizde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak İTÜ'de bu
konuda yapılan çalışmaları Proton Geçirgen Membran teknolojisine sahip yakıt hücreleri
komponentlerinin geliştirilmesi, elektrikli araç motorları, hidrojen depolama amacıyla karbon nano
tüplerin geliştirilmesi ve aktif karbon yüzeyler üzerinde yapılan çalışmalar olarak özetleyebiliriz.

Termal Dönüşüm
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri termal dönüşüme örnektir. Ülkemizde termal dönüşüm, güneş
kollektörlerinin yüzeyleri mat siyah boya ile boyanarak hazırlanmaktadır. Bunlarda profil
yüzeylerinin absorpsiyon/emisyon oranı çok küçüktür. Dolayısıyla güneşle ısınan su, hızla
radyasyonla ısısını kaybeder. Siyah mat boya ile hazırlanan yüzeylerde boya çatlaması ve
korrozyona çok rastlanır. Ömürleri kısadır. Yüksek verimli kollektör yüzeyleri güneş ışığına karşı
seçici ve koruyucu kaplamalardan oluşur. Yüksek verimli bir kaplamanın, güneş ışığının 0.3-2 um
dalga boyu aralığında maksimum absorpsiyon (a> 90) değerine, aynı zamanda da radyasyonla ısı
kaybının olmaması içinde minimum emisyon (e<20) değerine sahip olması gerekir. Bu kaplamalar
1 um'den daha ince filmler olup vakum teknikleri veya elektrokimyasal kaplama yöntemleri ile
hazırlanabilir.

Güneş enerjisinin termal dönüşümü ile yapılan çalışmada İTÜ-KOSGEB ortaklığı ile bakır,
alüminyum yada döküm yüzeyler üzerine güneş ışığına karşı seçici ince film yüzeylerin
hazırlanması ve bunlarla yüksek verimli kollektör yapımını olşturmaktadır. Güneş ışığını belirli
dalga boylan aralığında yüksek değerlerle absorplayan, buna karşılık emisyon değeri küçük, nano
filmler bakır ve döküm yüzeyler üzerine elektrokimyasal kaplama yöntemi ile kontrollü bir şekilde
hazırlanmıştır. Kullanılacak yöntem patent altında korumalı bir yöntem olup, bu yöntemle bakır ve
döküm yüzeyler üzerine kademeli olarak elektrokimyasal kaplamalarla nikel siyahı filmler
oluşturulacaktır. Oluşturulan filmlerin yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklılığı test edilmiştir.
Şekil 1 'de patenti alman yüzeyin spektral özellikleri görülmektedir. Avrupa'da vakum tekniğiyle
üretilen benzerlerine oranla çok daha dayanıklı ve üretim tekniğinin basitliği nedeniyle de çok daha
ucuzdur (Kadırgan, 1981).
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Şekil 4. Patenti alınan yüzeyin spektral özellikleri
(Absorpsiyon (a) = 0.95 Emisyon (e)= 0.079)

Fotovoltaik dönüşüm:
Güneş enerjisinin fotovoltaik dönüşümü üzerine yapılan çalışmaların konusu elektrokimyasal
yöntemle kaplanan CdS/CdTe ile CuInSe2 ince film güneş pilleridir. Deneysel çalışmamızda
elektrokimyasal ölçümler Volta Lab PGZ-301 potansiyostatı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Deneylerde pyreks camdan yapılmış, üç elektrotlu elektrokimyasal ölçüm hücresi kullanılmıştır.
Ölçümlerde çalışma elektrodu, referans elektrot ve yardımcı elektrot kullanılmıştır. Ortamda
mevcut olan oksijeni uzaklaştırmak ve sürekli inert ortam sağlamak amacıyla azot gazı
atmosferinde çalışılmıştır. Çalışma elektrodu olarak İTO kaplı camlar kullanılmıştır. CdS ince film
güneş pilleri için kaplama çözeltisi olarak 0.2 M CdCh kullanılmıştır. Bu çözeltinin pH'sı 2-4 ve
çözeltiye ilave edilen Na2S2Û3 konsantrasyonu da 0.01 M ve 0.05 M arasında ayarlanmıştır.

° °y
Çözeltiye uygulananan potansiyel 80 °C ve 90 °C'de -0.6 V/SCE'dir. Elektrokimyasal ölçümler
Voltalab impedans spektroskopisiyle yapılmıştır. İTÜ-CSM işbirliği ile hazırlanan CdS/CdTe güneş
pillerinin verimleri Çizelge 3'de verilmiştir (Kadırgan vd., 2000).

Çizelge3. İTÜ-CSM İşbirliği ile Hazırlanan CdS/CdTe Güneş Pillerinin Verimleri

CdS kalınlığı
(mV)

Jsc

(mA) (cm2)
500 A
1250 A
2500 A

5.73
7.68
7.30

433
654
518

24.5
24.4
22.6

189
126
376

CuInSe2 ince filmlerin elektrokimyasal olarak hazırlanmasında deneysel yöntem olarak krono
kulometri ve döngülü voltametri yöntemleri kullanılmıştır. CuInSe2 ince filmleri, sabit bir elektrik
yükü (Q) ve sabit potansiyel altında çalışan krono kulometri yöntemi ile elde edilmiştir. CuInSe2'in
İTO kaplı camlar üzerinde elektrokimyasal olarak depolanması ve daha sonra elde edilen filmlerin
XPS ile karakterizasyonu incelenmiştir (Şekil 5). Bu çalışmada elektrokimyasal olarak
depolanması, bu depolamaya etki eden faktörler, ince filmin oluşma kinetiği ve elde edilen filmlerin
yüzey kompozisyonları araştırılmıştır (Kadırgan, Beyhan, 2006).
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Şekil 5. XPS analizi

Hidrojen enerjisi:
Istanbul Teknik Ünivesitesinde proton geçirgen membran yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere
yakıt olarak metanolün, etanolun veya CO içeren hidrojenin oksidasyonu ve oksijen reduksiyon
katalizörleri sentezlenmektedir. Metanolün, etanolun veya CO içeren hidrojenin yükseltgenmesi
için bimetalik elektrotlar (Pt/Sn, Pt/Ru, Pt/Mo gibi) ve ad-atomlar hazırlanarak reaksiyon aktivitesi
arttınlmaya çalışılmaktadır. Matriks olarak polianilin, polipirol veya politiyofen gibi iletken
polimerler kullanılmaktadır. Bu iletken polimer matriksler üzerine moleküler boyutta dağıtılan
elektro katalitik malzemeler ile reaktif moleküller daha kolay bir şekilde reaksiyona
girebilmektedirler. Ayrıca enzim emdirilmiş katalizörlerin aktiviteleri biyolojik sensor amacı ile
incelenmektedir.

Sentezlenen katalizörlerin nano boyutta olması aktivite üzerine olumlu etki yaparken maliyeti de
düşürmektedir. Bu katalizörler daha sonra değişik iletken polimer destek malzemeleri veya karbon
tozları veya nano dağıtılmış elmas tozlan (San Özenler vd., 2004) üzerlerine dağıtılarak aktivite
değerleri ölçülerek karşılaştırılmaktadır.

Proton geçirgen yakıt hücreleri için oksijenin indirgenmesi reaksiyonu katalizörü olarak kobalt
ftalosiyaninler(Yörür, 2006), Mo, Ru, Se karbonil bileşiklerinden (Sarı Özenler, 2004) sentezlenen
kalkojenitler incelenmiştir. Bu katalizörlerin daha sonra çeşitli parametrelerin fonksiyonu olarak
(sıcaklık, tarama hızı, konsantrasyon gibi) oksijenin indirgenmesi reaksiyonundaki aktiviteleri test
edilmiştir. Konsantrasyonun fonksiyonu olarak yapılan incelemede artan konsantrasyonla
aktivitede bir artış saptanmıştır (San Özenler, Kadırgan, 2006).

Diğer yandan Sofya Üniversitesi (Bulgaristan) ile yapılan işbirliği neticesinde gönderilen yüzeyleri
IrO2 kaplı karbon kağıt malzemeleri çeşitli malzemelerle modifiye ederek hazırlanan katalizörlerin
oksijenin indirgenmesine karşı aktiviteleri incelenmiştir. Bifonksiyonel yakıt hücrelerinde
kullanılması düşünülen katot malzemeleri önce iletken polimer (polianilin) ile kaplanarak daha
sonra da MoRuSe bazlı katalizörler uygulanarak tetkik edilmişlerdir (Şekil). Hazırlanan katalizörler
ticari olarak yakıt hücrelerinde kullanılan E-TEK Pt %20 katalizörlerle aynı şartlar altında
kıyaslanmışlardır (San Özenler vd., 2006).
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Şekil 6. IrÖ2 kaplı karbon kağıt elektrotların modifiye edilmeden ve iletken polimer ile modifıye

edilerek ETEK katalizör içeren elektrotlar ile oksijenin indirgenmesi reaksiyonu aktivitesinin
karşılaştırılması

Doğrudan methanol yakan yakıt hücrelerinde karşılaşılan metanolun anottan katoda membrandan
geçişi problemine çözüm için; bilinen iyonomerik polimer sistemleri modifıye edilerek metanolun
geçişine karşı direncini arttırma çalışmaları yürütülmektedir (Kadırgan, Savadogo, 2002).

Membrandan geçen metanolun geçiş hızı hakkında bilgi sahibi olmak için gaz kromatografısi ile
ölçülmüş olan değerler Çizelge 4'de gösterilmektedir.

Çizelge 4. 25°C'de Nafıon ® membrandan geçen metanolun geçiş hızları I-Veğrilerinden ve gaz
kromatografısi değerlerinden hesaplanmıştır.
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Açık devre potansiyeli şartlan I-V eğrilerinden hesaplanan Gaz kromatografisinden

altında zaman geçiş hızlan hesaplanan geçiş hızları

(mol/cm . s) (raol/cm2. s)

14 saat sonra

24 saat sonra

96 saat sonra

6 gün sonra

Modifiye

edilmemiş

Nafıon

3.43xlO l u

Modifiye

Nation

-

3.51xl(T12

-

1.49x1012

Modifiye

edilmemiş

Nafıon

~2.53xl(r1(J

~1.47xlO"9

~3.69xl(T8

-

Modifiye

Nation

-

~6.63xlO"12

-

~1.47xlO"12

Çizelge 5. Zamanın fonksiyonu olarak difiize olan metanol konsantrasyonu

Modifiye edilmemiş Nation Modifiye Nafion

14h saat sonra

24h saat sonra

96h saat sonra

6 gün sonra

-10'3 mol

-10"4 mol

-10 2mol

-4.5x10"'mol,-7.

5.8x10'' mol, - 7 .

Membrandan geçen metanolun konsantrasyonu zamanın fonksiyonu olarak Çizelge 5'de verilmiştir.

Modifiye edilmiş Nafion membranın iyonik iletkenliği impedans tekniği ile iki ayn sıcaklıkta
ölçülmüştür. Çizelge 6 modifiye edilmiş Nafion membranın ölçülen direnç değerlerini vermektedir.

Çizelge 6: Modifiye edilmiş Nafıon membranın ölçülen direnç değerleri
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Modifıye edilmiş Nafıon® membranın R değerleri (kQ)

30°C 43~6

70°C 2.68

Bu elde edilen direnç değerlerinin daha da küçültülmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Sonuç olarak PEM yakıt hücrelerinin bileşenlerinin (anot, katot ve membrane) geliştirilmesi üzerine
yapılan çalışmalarımıza ek olarak diğer komponentler (bipolar tabakalar ve sızdırmazlık
malzemeleri üzerine de çalışmalar başlatılmıştır.
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°k^ Energies !or the Future
Challenges. Research, Projects

1

Laboratoıre de Combustion et Systemes Reactifs ı
Centre National de la Recherche Scientifique !

: 1C, avenue de la recherche scientifique j
' 45071 Orleans Cedex 2, France

Directeur: İskender Gökalp

FossM fuel depletion

to CO2
Global warming,

World energy needs and resources

• 9 GtDe per annum (4.7 toe/year/capita In developed
countries or about 1,15 billion of inhabitant*,; 0 75
toe/year/capita In developing countries)

2050
8 to 10 billion Terreitrlans

2-3 toe/year/capita Tor the other parts of the world

2050 : estimated energy production from fossils
• oil : 35 Gtoe/year

• natural gas : 4.5 Gtoe/year

• World potential for fossils : 12.5 Gtoe

World energy deficit : 12.5 â 17.5 Gtoe

The energy policy context of EU1

Major challenges

Biuxelfes March 8 2006
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ENERGY SITUATION
EU-25 ENERGY MIX IN 2002
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FP7 - COOPERATION

9 Thematic Priorities
1 Health
?. Food, agriculture and biotechnology
3. Information and communication technologies
4. Nanosciences, nanotechnologies, materials and new

production technologies

5. Energy
6 Environment (including climate change)
7 Transport {including aeronautics)
8 Socio-economic sciences and the humanities
9. Security and space
+ Fusion and nucl. Fission & radiation protection

y production and consumption in EU"
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Energy demand of EU*

••.•

• ••..

The energy policy context of EU*
Major challenges

Huge investments a-'e needed in i r e next 20 yea^s <o
replace the aging mUzh\ruZiü'e ana 10 continue BAU
1 000 billion eu^G5 in fcU
i 2 000 bill'on euros in the w e l d

GLOBAL ENERGY CHALLENGES
INVESTMENTS - 16000 B$ by 2030

• •

The energy policy context of EU*
Mapr chaiiengss

Energy dependency of FU will increase if BAU

The energy policy context of EU*
Major rhallenges

W o i d energy oemand increases ana WU!
i ıghcr m 20'j0 compa r ed io îoday (and î
ernlssions).
S^rsce 1994, the worid Oi! conEump!(on in
by 20% and it w;i! increase 1 5% per ann^
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The energy policy context of EU"
Major challenges

OH and gas pnces increase

GLOBAL ENERGY CHALLENGES
OIL PRODUCTION AND DISCOVERY

n fi li1T T T ! M 1

|

The enefyy policy context of EU*
Major challenges

The intergovernmental expert g'oup on
climate change predicts thai, in the
BALJ case, the global warming lor

anthropogenic causes will be around
M and 5,8 X a! !he end of this
ceniury

Global warming will have major ecological and economic
consequences, including in EU

GLOBAL ENERGY CHALLENGE!
CO2 EMISSIONS

In 2050
• CO2 emissions 2 5 times

n*gher than m 1990
• Non-Annex 1 countnes

represent 2/3 of world
emissions

• Large share ot electricity
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Major challenges
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GLOBAL ENERGY CHALLENGES
WORLD ELECTRICITY

1İD00 ?CO0D 2İO00 3 K 0 0 3H90 4Q00C «000

Ongoing Resferach Programs in OMean

- Ciean and efficient comDusNor (ELJ project APTUR with 21
leams, including TURBOMECA, SIEMENS, NuovoPignone.
QmetiQ.. )

Bicnass gasification
, .. SioPü.p -

İ " Gaiacsy •>
Biomass aazi'icatior

- Biofusls synihetic Kerosene, bicgas btotueis

- Energy rrom wood (poplar)

-Solar energy new materials
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Global shape of high pressure CH4+H2+Air
turbulent premised flames (2D Mie scattering imaging)

pSp^pSp S M P '

Hydrogen r

GDRE

32

lated projects fetifij'

|

THE EUROPEAN

HYDFOGEN (BASED)

SOCIETY

noting a Hydrogen-based
Society in Europe

HY SOCIETY THC EUROPEAN
YDROOeN {BASSO}

SOCIETY

THE EUHOPBAN
HYDROGEN İBASEO}

Hydrogen:
Futur energy vector ?

Hydrogen is

abundant in nature (90% of the universe in atom numbers)
simple : one proton and one electron
exists in fiquid and gaseous state
Energetic material
Easy thermochemical and electrochemical conversion
Clean conversion : produces water (that can be
redecomposed in H2 and 02)

But, we need to produce it in abundance and with clean,
processes, especially with CO2 free or neutral processes,
thus in a sustainable manner

% 3
Energy cycle of Hydrogen

Production
Transport
Storage
Conversion
Safety
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Energetic use of Hydrogen

for propulsion (terrestrial, water, aerospace)

for heat and power generation

İEL

Production segment of H, (1)

H2 is an energy vector »a electricity : it has to be
produced from a primary energy resource

Today, from fossil energy resources:

• natural gas reforming
• vaporization and reforming of diesel type fuels
• gazlfication of coal

Problems :
• these are the same « finite » fossil resources
• these processes need to be associated to CO2

capture and sequestration

Production segment of H2 (2)

<r Biomass gazlflcation
T Anaerobic waste decomposition
T Industrial waste gases recuperation and separation
• Water electrolysis, photocatalysls, high temperature

decomposition

Long term challenge: massive production of hydrogen using
renewable energy resources

•«•
Transport and storage segments of hydrogen S

Source of

» leakage
T explosion risks
* energy consumption

«L

Conversion segment of Hydrogen Safety ind Environmental aspects of Hydrogan

Risks of

» Leakage (Important diffuslvlty of H 2 )
T Impact on ozone layer
T Explosion hazards (DDT)
• Flame flash back
» NOx emissions (high temperature flames)
10verheating of turbine blades (high heat transfer rate of

water vapour)
<r Material fragllisation ( H 2 diffusion into materials)

«L
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FP7- ENERGY

Objective
Transforming the current fossil-fuel based
energy system into a more sustainable one

based on a diverse portfolio of energy sources
and carriers combined with enhanced energy

efficiency, to address the pressing challenges of
security of supply and climate change, whilst
increasing the competitiveness of Europe's

energy industries.

FP7- ENERGY

Hydrogen and fuel cells
Energy savings and energy

efficiency

Re

R e r

lewable fue

ewables fa
cool

P o d

heat!
ng

c

g

o n

a n d

CO2 captu

power

Clean coa

reandS lo ,ag«

generation

technologies

Smart energy networks

Knowledge for energy policy making

FP7- ENERGY

Clean coal technologies

To substantially improve
plant efficiency, reliability and cost through

the development and demonstration of
clean coal conversion technologies

FP7- ENERGY

Clean coal technologies

f!5!a~~

From old. . To... new

Combined cycle turbine with integrated coal gasification and
CO2 capture
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Existing coal IGCC plants characteristics
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FP7- ENERGY

Renewables

FP7- ENERGY
Renewables

HYDRO: Falling water

: Plant-derived organic matter

GEOTHERMAL: Earth energy

WIND: Moving air masses

SOLAR: !
PHOTOVOLTAICS: Solar to electricity;

SOLAR THERMAL: Solar to heat

OCEAN: Tides and waves
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FP7 - ENERGY

Renewables
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Photovoltaic electricity project in Portugal

BP SoSar and Ampt=r Central 5olar have signed an ag.-eemen! sc
build ihe work! s fargesî PV pian! in Moura (Porîugal) ıh& ccs; o!
which is 250 million t (March 2006) The plant should be
operational in 2010 and will have an installed power of 62 MW

Moura PV plant project

plan! in Bavaria, GerTiany, «r̂ aügurd^ed in July 20D5, ATiicn uses
2bO 000 m2 of solar panels on 3 sflss for a local pnsislled t»wer o(
10 MW
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Attractlvlty index for renewable energies
(Ernst & Young, Winter 2006)
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